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Brasil

Energia Relatório contesta metodologia usada e vê omissão de dados

Especialistas apontam falhas 
em estudo ambiental do Tapajós

Contraprova
Aspectos duvidosos ou negativos do EIA-Rima de Tapajós 

Comunidades indígenas e tradicionais

Houve bloqueio da criação da terra indígena Sawré Muybu, que abrange parte da 
área a ser inundada pelo reservatório e hoje é habitada por índios Munduruku, e foi 
negada a criação de reserva extrativista na região de Montanha e Mangabal

Qualidade da água

Dados apresentados no EIA são de qualidade duvidosa. As concentrações totais de 
mercúrio total na água foram determinadas por quatro empresas diferentes, além 
de um grupo universitário, usando metodologias distintas entre si e com 
informações inadequadas

Vegetação terrestre

Os estudos tiveram boa abrangência geográfica, mas só no que diz respeito às 
formações florestais, mas a pesquisa botânica é inadequada, com subestimativa do 
número de espécies e densidade de indivíduos. As pesquisas sobre formações 
florestais aluviais são limitadas e precisam ser ampliadas

Produção de metano

Há tendência de aumento de macrófitas aquáticas com a elevação do nível de água, 
em áreas encharcadas nas bordas do lago a ser fomrado. Essa proliferação pode 
contribuir expressivamente para a produção do metano, um dos gases mais nocivos 
do efeito-estufa, 21 vezes mais potente que o dióxido de carbono

Fauna

Usina pode acabar com habitats-chave de aves, como pedrais, bancos de areia e 
florestas aluviais. 0 Rima omite informações sobre ameaças a mamíferos. Há falhas 
no diagnóstico de invertebrados na área de influência indireta do empreendimento

Fonte: “Barragens do rio Tapajós: uma avaliação critica do ElA/Rima do aproveitamento hidrelétrico São Luiz do Tapajós"

Daniel Rittner e Rafael Bitencourt
De Brasília

Karosakaybu, um  ancestral do 
povo indígena m un d u ru k u , usou  
seus poderes sobrenaturais  para 
erguer colinas íngrem es no  m eio 
da floresta q u an d o  ouviu os g ri
tos do  filho sendo  levado da al
deia p or porcos-do-m ato. Em se
guida, criou o rio  Tapajós, jo g an 
do  na terra q u a tro  sem entes de 
tucum ã, o que explica com o suas 
águas são doces.

Os an im ais conseguiram  su p e 
ra r  as duas barreiras. Jogaram  
um a corda com  um  gancho  en o r
m e para  a  ou tra  m argem  do rio  e 
trouxeram -na p ara  p e rto  de si. 
Esse m ovim ento  criou o “Fecho 
do  Tapajós”, tam bém  conhecido  
com o “Travessia dos Porcos”, lo 
cal sag rado  para  os índios.

A lenda diz que o filho de Karo
sakaybu nunca mais pôde ser visto. 
Agora, o local da travessia está 
ameaçado pela construção da h i
drelétrica de São Luiz do  Tapajós 
(PA), m egaem preendim ento com 
8.040 m egawatts (MW) de p o tên 
cia que o governo pretende leiloar 
em 2016. Para isso, um  estudo de 
im pacto am biental (EIA-Rima) foi 
apresentado ao Ibama, que analisa 
a viabilidade ambiental da usina.

O prob lem a é que o EIA-Rima, 
segundo  um  extenso  rela tório  
que será ap resen tad o  hoje em 
Brasília, tem  um a enxurrada  de 
fragilidades: m etodologias ina
d equadas ou  obsoletas, om issão 
de inform ações im p o rtan tes  p a 
ra  avaliar os im pactos do  projeto, 
p ro g ram as am bien ta is  insufi
cientes com o ações m itigadoras 
e com pensatórias, conclusões 
sem fundam entação  científica.

“Ambos os docum entos [o EIA e 
o Rima] devem ser rejeitados pelo 
órgão licenciador, pois não cum 
prem  com o papel previsto no p ro 
cesso de licenciam ento de um a 
obra com a relevância técnica, po

lítica, econômica e am biental da 
usina hidrelétrica São Luiz do  Ta
pajós”, concluem nove pesquisa
dores independentes, que se dedi
caram a um a avaliação técnica dos 
estudos oficiais. São especialistas 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa), do Museu Pa
raense Emílio Goeldi e da Universi
dade Federal de Pernam buco 
(UFPE). O relatório foi financiado e 
organizado pelo Greenpeace.

Na avaliação dos pesquisado
res, o EIA começa com vícios de 
origem , endossando  um  dos es
quem as “m ais notórios” de grila- 
gem  na Amazônia. Para facilitar 
u m  eventual processo de desapro 
priação e evitar o rem anejam ento  
de com unidades atingidas, um a 
área com  m ais de um  m ilhão de 
hectares é considerada com o p ro 
priedade de um a m adeireira da 
região, apesar de decisão judicial 
que deu  g anho  de causa aos ribei
rinhos. Também recorre a u m a lei 
sancionada d uran te  o  regim e m i
litar para  justificar a rem oção de 
três aldeias m undurukus que 
ocupam  o futuro reservatório.

Os pesquisadores apon tam  fra
gilidades nos inventários da ictio- 
fauna (peixes), de invertebrados, 
e da flora. M uitos têm  diversidade 
subestim ada e am ostras insufi
cientes. Espécies ou famílias de 
anim ais correm  o risco de desapa
recer sem sequer terem  sido reco
nhecidas c catalogadas no  m eio 
científico. O estudo tam bém  ig
nora a construção de outras usi
nas, com o parte  de um  com plexo 
h idrelétrico no Tapajós, bem  co
m o os planos do  governo de fazer 
um a hidrovia. “Há um a tendência 
a m inim izar ou  ignorar im pactos 
significativos”, diz Philip Fearnsi- 
de, do  Inpa, co-autor do  relatório.

Sobram  críticas a inda ao Rima, 
um a versão sim plificada e em lin
guagem  coloquial do  estudo de 
im pacto am biental, cujo propósi
to  é perm itir a discussão do  assun

to  p or quem  não é especialista. 
“Pode-se considerar o Rima com o 
peça de m arketing  que falha em 
inform ar à sociedade, de m aneira 
objetiva, a respeito das conse
qüências da obra, m inim izando 
os im pactos previstos”, diz o rela
tório. Um exem plo foi destacado: 
na parte  que tra ta  das espécies 
am eaçadas ou  encon tradas so
m ente naquela  região, todas as in 
form ações relevantes contidas em 
100 páginas do  EIA são d ram a ti
cam ente resum idas e transfor
m am -se em 82 palavras no  Rima.

Para o procurador Luís de Ca
m ões Boaventura, do Ministério 
Público Federal (MPF) no Pará, o 
relatório organizado serve como 
um  contraponto im portante aos

estudos oficiais e pode ser aprovei
tado como subsídio técnico para 
eventuais ações na Justiça. “Fare
mos um a avaliação criteriosa, mas 
com certeza aproveitaremos esse 
m aterial, que foi preparado por 
pesquisadores com expertise e m e
recedores de nossa confiança.”

O Grupo de Estudos Tapajós, 
consórcio de nove em presas res
ponsável pela elaboração do  EIA- 
Rima, afirm ou que não  teve aces
so ao relatório. Por isso, preferiu 
não  fazer com entários específi
cos, m as lem brou que vem reali
zando reuniões com  o Ibam a para 
“apro fu n d ar” 180 itens ap o n ta 
dos pelo órgão am biental e que 
busca to rn a r os estudos “um  m ar
co de referência na região”.


